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: یناوخ یم  بجاو  ياهزامن  زا  دعب  ناضمر  هام  رد 

يذَّلا ُمیظَْعلا  ییوت  نابرهم  يا  هدـنزرمآ  يا  گرزب  يا  الاو  يا  نایناهج  راگدرورپ  يا  ُّبَّرلا  َْتنَا  ُمیحَر  ای  ُروُفَغ  ای  ُمیظَع  ای  ُِّیلَع  اـی 
ُهَْتفَّرَشَو و ُهَْتمَّرَکَو  ُهَتْمَّظَع  ٌرْهَش  اذهَو  ُریـصَْبلا  اونـش  وا  يزیچ و  وا  دننام  تسین  هک  یگرزب  راگدرورپ  ُعیمَّسلا  َوُهَو  یَـش ٌء  ِِهْلثِمَک  َْسَیل 

يرترب َتْضَرَف و  يذَّلا  ُرْهَّشلا  َوُهَو  ِروُهُّشلا  یَلَع  ُهَْتلَّضَفَو  تفارش  ار  وا  هتـشاد و  یمارگ  گرزب و  ارنآ  هک  تسا  یهام  نیا  تسا و  انیب 
هدرک و بجاو  نم  رب  ِهیف  َْتلَْزنَا  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  َوُهَو  َّیَلَع  ُهَمایِـص  ار  نآ  هزور  هک  تسا  یهاـم  نیا  رگید و  ياـههام  رب  يا  هداد 

يامنهار هک  ینآرق  نآ  يداتسرف  ورف  نآ  رد  ار  يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیبَو  ِساّنِلل  ًيدُه  َنآْرُْقلا  نآرق  هک  یهام  نامه  تسا  ناضمر  هام  نیا 
يدادرارق تسا و  لطاب ) قح و  نایم   ) نتخاس اهَْتلَعَجَو  ِرْدَْقلا  َهَْلَیل  ِهیف  َْتلَعَجَو  ِناقْرُْفلاَو  ادج  تیاده و  زا  ینشور  ياه  هناشن  مدرم و 

ار نآ  ار و  ردق  بش  هام  نیا  رد 
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َّیَلَع تنم  درادن  تنم  وت  رب  یسک  هک  يراد  تنم  يا  سپ  يدرک  هام  رازه  زا  رتهب  َّنُم  َْکیَلَع  ُّنَُمی  الَو  ِّنَْملاَذ  ایَف  ٍرْهَش  ِْفلَا  ْنِم  ًاْریَخ 
ای َِکتَمْحَِرب  َهَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَاَو  تنم  اهنآ  رب  هکنانآ  نایم  رد  شتآ  زا  منتخاس  دازآ  هب  نم  رب  هن  ِْهیَلَع  ُّنُمَت  ْنَمیف  ِراّنلا  َنِم  یتَبَقَر  ِكاکَِفب 

َنیمِحاّرلا َمَحْرَا 

نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحرب  نادرگ  متشهب  لخاد  یهن و 

ناضمر هام  رد  زامن  ره  زا  دعب  اعد 

دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  (ص ) لوسر ترضح  زا  دوخ  هعومجم  رد  دیهش  خیش  نیمألادلب و  حابصم و  رد  یمعفک  خیش 
: تسا نیا  اعد  تمایق و  زور  ات  ار  وا  ناهانگ  دزرمایب  یلاعت  ّقح  دناوخب  یبجاو  زامن  ره  زا  دعب  ناضَمَر  هام  رد  ار  اعد  نیا  هکره 

ِْعبْـشَا َّمُهّللَا  ٍریقَف  َّلُک  ِنْغَا  ایادـخ  رورـس  طاشن و  روگ  رد  ناگتفخ  رب  تسرفب  ایادـخ  َّمُهّللَا  َروُرُّسلا  ِرُوبُْقلا  ِلْهَا  یلَع  ْلِخْدَا  َّمُه  _ ّلـلَا
ناشوپب ٍنیدَم  ِّلُک  َْنیَد  ِْضقا  َّمُهّللَا  ٍنایْرُع  َّلُک  ُسْکا  ایادخ  ار  يا  هنسرگ  ره  نک  ریـس  ایادخ  ار  يرادن  ره  نک  اراد  َّمُهّللَا  ٍِعیاج  َّلُک 

ایادخ ار  هدزمغ  ره  هودنا  اشگب  ایادخ  َّلُک  َّدُر  َّمُهّللَا  ٍبوُرْکَم  ِّلُک  ْنَع  ْجِّرَف  َّمُهّللَا  ار  يرادضرق  ره  ضرق  نک  ادا  ایادـخ  ار  هنهرب  ره 
ره نادرگزاب  نطو  هب 
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ِرُوُما ْنِم  ٍدِساف  ره  نک  حالـصا  ایادخ  ار  يریـسا  ره  نک  دازآ  ایادـخ  ار  ینطو  زا  رود  َّلُک  ِْحلْـصَا  َّمُهّللَا  ٍریـسَا  َّلُک  َُّکف  َّمُهّللَا  ٍبیرَغ 
ار يرامیب  َّمُه  _ ّللَا َكانِِغب  انَْرقَف  َّدُس  َّمُه  _ ّللَا ٍضیرَم  ره  نک  نامرد  ایادخ  نیملسم  راک  زا  ار  يداسف  َّلُک  ِفْشا  َّمُه  _ ّللَا َنیِملْسُْملا 

لاح یبوخب  ار  ام  لاح  يدب  ِْضقا  َّمُه  _ ّللَا َِکلاح  ِنْسُِحب  اِنلاح  َءوُس  ْرِّیَغ  ایادـخ  دوخ  یئاراد  هلیـسو  هب  ار  ام  رقف  هنخر  دـنبب  ایادـخ 
هک يرادـن  زا  نک  نامزاین  یب  ار و  نامیهدـب  ضرق و  ام  زا  نک  یلَع  َکَّنِا  ِْرقَْفلا  َنِم  اِننْغَاَو  َْنیَّدـلا  اَّنَع  ادا  ایادـخ  نک  لدـبم  تدوخ 

یتسار

ٌریدَق یَشِّلُک ٍء 

یئاناوت زیچ  ره  رب  وت 
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ناضمر كرابم  هام  ياهزور  ياعد 

نایب ناضمر  كرابم  هام  زور  ره  هزور  يارب  زا  رایسب  تلیـضف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا 
.میئامن یم  افتکا  اعد  لصا  هب  ام  هدرک و  رکذ  اعد  نآ  يارب  زا  رایسب  باوث  تلیضف و  اب  یصوصخم  ياعد  زور  ره  يارب  زا  دومرف و 

َمایق ِهیف  یماِیقَو  ، َنیِمئآّصلا ناراد  هزور  هزور  هام  نیا  رد  ار  ما  هزور  هد  رارق  ایادـخ  َمایِـص  ِهیف  یمایِـص  ْلَـعْجا  َّمُهّللَا  لّوا : زور  ياـعد 
زا یل  ْبَهَو  َنیِلفاْغلا ، ِهَمَْون  ْنَع  ِهیف  ینْهِّبَنَو  نآ  رد  نک  مرادیب  ناراد و  هدنز  بش  دننامه  زین  ار  میراد  هدـنز  بش  یعقاو و  َنیِمئآْقلا ،
يا نم  زا  رذـگرد  ناـیناهج و  اـی  یّنَع  ُفـْعاَو  َنیَملاـْعلا ، َهِلا  اـی  ِهـیف  یمْرُج  دوـبعم  يا  شخبب  نـم  رب  ار  متیاـنج  ناربـخیب و  باوـخ 
ِهیف یْنبِّنَجَو  َِکتاضْرَم ، یِلا  ِهیف  هام  نیا  رد  نک  مکیدزن  ایادخ  ناراکتیانج  یْنبِّرَق  َّمُهّللَا  مّود  زور  .َنیمِرْجُْملا  ِنَع  ًاِیفاع  زا  هدنرذگرد 

زاس مرود  تیدونشوخ و  تابجوم  يوسب  َکِطَخَس  ْنِم 
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تنآرق تایآ  ندناوخب  زور  نیا  رد  نک  مقفوم  تباذع و  مشخ و  زا  نآ  رد  ِهَئآرِِقل  ِهیف  ینْقِّفَوَو  َِکتامِقَنَو ،

َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  َِکتا ، _ يا

یـشوهزیت و هاـم  نیا  رد  نک  میزور  ایادـخ  َهیبـْنَّتلاَو ، َنْهِّذـلا  ِهیف  یْنقُزْرا  َّمُهّللَا  موس  زور  ناـنابرهم  نیرتناـبرهم  يا  دوـخ  تمحر  هب 
ِّلُک ْنِم  ًابیصَن  یل  ْلَعْجاَو  امرف  ررقم  يراک و  هابتشا  يدرخیب و  زا  نآ  رد  نادرگ  مرود  و  ِهیوْمَّْتلاَو ، ِهَهافَّسلا  َنِم  ِهیف  ینْدِعابَو  يرادیب 

تمرک دوجب و  َّمُهّللَا  مراهچ  زور  َنیدَوْجَءْـالاَدَوْجَا  اـی  َكِدوُِجب  ینادرگ  لزاـن  نآ  رد  هک  يریخ  ره  زا  يا  هرهب  میارب  ِهیف ، ُلِْزُنت  ٍْریَخ 
، تروتسد نامرف و  نتشاد  اپرب  يارب  هام  نیا  رد  ارم  هد  ورین  ِهیف  یْنقِذَاَو  َكِْرمَا ، ِهَماِقا  یلَع  ِهیف  ینِّوَق  ایادخ  نادنمدوج  نیرتدوجاب  يا 

ندروآ اـجب  زرط  هاـم  نیا  رد  هد  داـی  نم  هـب  ترکذ و  ینیریـش  َكِرْکُـش  ِءآدَءِـال  ِهـیف  ینْعِزْوَاَو  َكِرْکِذ ، َهَوـالَح  نـم  هـب  ناـشچب  و 
تظفاحم يرادـهگن و  هب  نآ  رد  راد  مهاگن  تیراوگرزب و  هب  ار  ای  َكِْرتَِسَو ، َکِظْفِِحب  ِهیف  ینْظَفْحاَو  َکـِمَرَِکب ، دوخ  يرازگـساپس 

يا دوخ 
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َكِدابِع ْنِم  ِهیف  یْنلَعْجاَو  َنیرِفْغَتْسُْملا ، َنِم  زا  هام  نیا  رد  هد  مرارق  ایادخ  نایانیب  نیرتانیب  ِهیف  یْنلَعْجا  َّمُهّللَا  مجنپ  زور  َنیرِظاّنلا  َرَْصبَا 
رد منادرگب  ترادربنامرف و  هتـسیاش  َِکئآِیلْوَا  ْنِم  ِهیف  ینلَعْجاَو  َنیِتناقْلا ، َنیِحلاّـصلا  ناگدـنب  زا  نآ  رد  هد  مرارق  ناـهاوخ و  شزرمآ 

َّمُهّللَا ال مشـش  زور  ناـنابرهم  نیرتناـبرهم  يا  ترهم  هب  تهاـگرد  برقم  َنیمِحاّرلا  َمَحْرَا  اـی  َکـِتَْفأَِرب  َنیبَّرَقُْملا ، ءاـیلوا  زا  زور  نـیا 
زاسم و مراوخ  َِکتَمِقَن ، ِطایِِـسب  یْنبِرْـضَتالَو  َِکتَیِـصْعَم ، تینامرفان  هب  ندز  تسد  رطاخ  هب  هاـم  نیا  رد  ایادـخ  ِضُّرَعَِتل  ِهیف  یْنلُذَْـخت 
یـشخب و تمعن  نادـب  َکِّنَِمب  َکِطَخَـس ، ِتاـبِجُوم  ْنِم  ِهیف  ینْحِزْحَزَو  تمـشخ  تاـبجوم  زا  نزم و  نم  رب  ار  تباذـع  ياـه  هناـیزات 

َّمُه _ ّللَا ناقاتشم  قایتشادح  نیرخآ  يا  رادب  مرود  متفه  زور  َنیبِغاّرلا  ِهَبْغَر  یهَْتنُم  ای  َکیدایَاَو  يراد  ناگدنب  هب  تبـسن  هک  یفاطلا 
يراد هدنز  بش  هزور و  رب  هام  نیا  رد  نک  میرای  ایادخ  ِهِماِیقَو ، ِهِمایِص  یلَع  ِهیف  یّنِعَا 
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ای َکِقیفْوَِتب  ِهِماوَِدب ، َكَرْکِذ  ِهیف  نک  میزور  شناهانگ و  اهـشزغل و  زا  نآ  رد  رادب  مرود  یْنقُزْراَو و  ِهِماثا ، ِِهتاوَفَه َو  ْنِم  ِهیف  یْنبِّنَجَو 
َهَمْحَر ِهیف  یْنقُزْرا  َّمُه  _ ّلـلَا متـشه  زور  َنیّلِـضُْملا  ياـمنهار  يا  دوـخ  قـیفوت  هـب  هرـسکی  مـئاد و  روـطب  ار  دوـخ  رکذ  نآ  رد  َيِداـه 

ماعط و ندناروخ  نامیتی و  ِمالَّسلا ، َءآْشِفاَو  ِماعَّطْلا ، َماعِْطاَو  ِماْتیَءْالا ، هب  تبـسن  يزرورهم  هام  نیا  رد  نادرگ  میزور  ایادـخ  ناهارمگ 
زور نادنموزرآ  هانپ  يا  تمرک  لضف و  هب  نامیرک  اب  ینیشن  مه  َنیِلمءْالا و  َاَْجلَم  ای  َِکلْوَِطب  ِمارِْکلا ، َهَبْحُصَو  مالس  ندرک  راکشآ  هب 

َِکنیهارَِبل ِهیف  ینِدـْهاَو  ِهَعِـساْولا ، تمحر  زا  يا  هرهب  زور  نیا  رد  میارب  هد  رارق  ایادـخ  َِکتَمْحَر  ْنِم  ًابیـصَن  ِهیف  یل  ْلَـعْجا  َّمُهّللَا  مهن 
ارم َِکتَّبَحَِمب و  ، ِهَعِماْجلا َِکتاضْرَم  یِلا  یتَیِـصاِنب  ْذُـخَو  تناشخرد  ياهلیلد  يوسب  هاـم  نیا  رد  نک  میئاـمنهار  تعیـسو و  ِهَعِطاّـسلا ،

يوزرآ يا  ِهیف  یْنلَعْجا  َّمُهّللَا  مهد  زور  َنیقاتْـشُْملا  َلَـمَا  اـی  تتبحم  قـح  هـب  هد  قوـس  تا  هبناـج  هـمه  يدونـشوخ  تاـبجوم  يوـسب 
هام نیا  رد  هد  مرارق  ایادخ  ناقاتشم 
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َنِم ِهیف  یْنلَعْجاَو  َْکیَدـَل ، َنیِزئآـْفلا  زا  نآ  رد  منادرگب  تدوـخ و  رب  ناگدـننک  لـکوت  زا  َنِم  ِهیف  یْنلَعْجاَو  َکـْیَلَع ، َنیلِّکَوَـتُْملا  َنـِم 
قح هب  تهاگـشیپ  مهدزای  زور  َنیِبلاّطلا  َهَیاغ  ای  َکـِناسْحِِاب  َکـَْیِلا ، ناـبرقم  زا  نآ  رد  هد  مرارق  تهاـگرد و  نادنمتداعـس  َنیبَّرَقُْملا 

ناسحا و هام  نیا  رد  نم  دزن  نادرگ  تسودایادـخ  ََّیِلا  ْهِّرَکَو  َناسْحِءْالا ، ِهیف  ََّیِلا  ْبِّبَح  َّمُهّللَا  ناگدـنیوج  یئاهن  فدـه  يا  تناسحا 
نادرگ مارح  ار و  هانگ  یناـمرفان و  قسف و  زور  ِهیف  َّیَلَع  ْمِّرَحَو  َنایْـصِْعلاَو ، َقوُسُْفلا  ِهیف  نیا  رد  نم  شیپ  رد  راد  شوخاـن  ار و  یکین 

سردایرف يا  تدوخ  کمک  هب  ار  نازوس )  ) شتآ رابرفیک و  مشخ  نم  رب  َنیثیغَتْسُْملا  َثایِغای  َِکنْوَِعب  َناریّنلاَو ، َطَخَّسلا  زور  نیا  رد 
يارایب ینمادـکاپ  هانگ و  زا  شـشوپ  رویز  هب  ارم  هام  نیا  رد  ایادـخ  ِفافَْعلاَو ، ِْرتَِّسلِاب  ِهیف  یّنِّیَز  َّمُه  _ ّللَا مهدزاود  زور  ناهاوخدایرف 

ِهیف یْنلِمْحاَو  نک  مراداو  ناشوپب و  نم  نت  هب  ار  تجاح  رادـقم  هب  يافتکا  تعانق و  هماـج  و  ِفاـفِْکلاَو ، ِعُونُْقلا  ِساـِبِلب  ِهیف  ینُْرتْساَو 
شخب مینمیا  فاصنا و  تلادع و  هب  زور  نیا  رد  یّنِما  َو  ِفاْصنِءْالاَو ، ِلْدَْعلا  یَلَع 
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َنیِفئآْخلا هدـنرادهگن  يا  تدوخ  يرادـهگن  هب  مسرت  یم  نآ  زا  هک  هچ  ره  زا  نآ  رد  َهَمْـصِع  ای  َِکتَمْـصِِعب  ُفاخَا ، اـم  ِّلُـک  ْنِم  ِهیف 
یلَع ِهیف  ینْرِّبَصَو  ِراذـْقَءْالاَو ، ِسَنَّدـلا  زا  هام  نیا  رد  نک  مکاـپ  ایادـخ  دنـسرت  یم  هک  ناـنآ  َنِم  ِهیف  ینْرِّهَط  َّمُه  _ ّلـلَا مهدزیـس  زور 

هام نیا  رد  راد  مقفوم  دش و  دهاوخ  ِهَبْحُصَو  یقُّتِلل  ِهیف  ینْقِّفَوَو  ِراْدقَءْالا ، هک  یتاردقم  رب  نک  میابیکـش  تافاثک و  یکرچ و  ِتاِنئآک 
زور نانیکـسم  هدـید  ییانـشور  يا  تدوخ  کمک  هب  ناکین  اب  َنیکاسَْملا  ِْنیَع  َهَُّرق  ای  َِکنْوَِعب  ِراْربَءْالا ، ینیـشن  مه  يراـکزیهرپ و  هب 

، ِتاوَفَْهلاَو ایاطَْخلا  َنِم  ِهیف  یْنِلقَاَو  راد  مزاب  اهـشزغل و  هب  هام  نیا  رد  ارم  ریگم  ایادـخ  ِتارَثَْعلِاب ، ِهیف  ینْذِـخاُؤت  َّمُه ال  _ ّللَا مهدراهچ 
َّزِع ای  َِکتَّزِِعب  تافآ  اهالب و  فدـه  زور  نیا  رد  ِتافءْالاَو ، ایالَْبِلل  ًاضَرَغ  ِهیف  یْنلَعَْجت  هدـم  مرارق  اهـشزغل و  اـهاطخ و  زا  نآ  رد  ـالَو 

ایادخ ناناملسم  شخب  تزع  يا  تتزع  هب  َّمُه  _ ّللَا مهدزناپ  زور  َنیِملْسُْملا 
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، َنیِتبْخُْملا َِهبانِِاب  يرْدَـص  اشگب  نادرگ و  نم  يزور  هاـم  نیا  رد  ار  ناـنتورف  يرادربناـمرف  ِهیف  ْحَرْـشاَو  َنیعِـشاْخلا ، َهَعاـط  ِهیف  یْنقُزْرا 
َّمُهّللَا مهدزناش  زور  َنیِفئآْخلا  ناما  يا  تیشخب  ناما  هب  ناعشاخ  نتشگزاب  دننامه  تیوسب  نتشگزاب  يارب  ار  ما  هنیس  َنامَا  ای  َِکنامَِاب 
ناکین اب  ِرارْشَءْالا ، َهَقَفاُرم  ِهیف  یْنبِّنَجَو  ِراْربَءْالا ، ندرک  یهارمه  هب  هام  نیا  رد  راد  مقفوم  ایادخ  ناکانـسرت  شخب  ِهَقَفاوُِمل  ِهیف  ینْقِّفَو 

هناخ هب  دوخ  تمحر  هلیسوب  نآ  رد  هد  میاج  َِکتَّیِهلِِاب و  ِرارَْقلا ، ِراد  یِلا  َِکتَمْحَِرب  ِهیف  ینِوآَو  رارشا  اب  تقافر  زا  نآ  رد  راد  مرود  و 
نآ رد  نک  میئامنهار  ایادخ  نایناهج  دوبعم  يا  ِهیف  ینِدْها  َّمُه  _ ّللَا مهدفه  زور  َنیَملاْعلا  _َه  ِلا ای  دوخ  ّتیدوبعم  هب  شمارآ  رارق و 

ِریـسْفَّتلا و َیِلا  ُجاتْحَی  ْنَم ال  ای  َلامءْالاَو ، تاجاح  نآ  رد  روآرب  هتـسیاش و  ياـهراک  هب  َجـِئآوَْحلا  ِهیف  یل  ِْضقاَو  ِلاـمْعَءْالا ، ِحـِلاِصل 
هاگآ اناد و  يا  يرادـن  تساوخرد  و  َنیَملاْعلا ، ِروُدُـص  یف  اِمب  ًاِملاع  ای  ِلاؤُّسلاَو ، لاح  حرـش  هب  يزاین  هک  یـسک  يا  ارم  ياـهوزرآ 

تسا نایناهج  مدرم  لد  رد  هچنادب 
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ِهیف ْرَِّونَو  ِهِراحْسَا ، ِتاکَرَِبل  ِهیف  ینْهِّبَن  ایادخ  شکاپ  لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  َّمُهّللَا  مهدجیه  زور  َنیرِهاّطلا  ِِهلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
وترپ هب  ار  ملد  نآ  رد  َیِلا  یئآضْعَا  ِّلُِکب  ْذُـخَو  ِهِراْونَا ، ِءآیِِـضب  یْبلَق  نک  ینارون  نآ و  ياهرحـس  تاکرب  زا  هام  نیا  رد  زاس  مهاـگآ 

يا دوخ  رون  هب  شراثآ  ندرک  يوریپ  هب  ار  َنیفِراْعلا  ِبُوُلق  َرِّوَنُم  ای  َكِرُوِنب  ِهِراثا ، ِعاـبِّتا  محراوج  ءاـضعا و  ماـمت  راـمگب  نآ و  راونا 
تاکرب زا  ار  ما  هرهب  هام  نیا  رد  نک  راشرـس  ایادخ  ِِهتاکََرب ، ْنِم  یّظَح  ِهیف  ْرِّفَو  َّمُهّللَا  مهدزون  زور  نا  _ فراع ياهلد  هدنهد  ینـشور 

َیِلا ًایِداه  ای  ِِهتانَـسَح ، َلُوبَق  زاسم  ممورحم  نآ و  تاریخ  يوس  هب  ار  مهار  زاس  راومه  نآ و  یْنمِرَْحت  الَو  ِِهتاْریَخ ، یِلا  یلیبَس  ْلِّهَـسَو 
رد اشگب  ایادخ  ِنانِْجلا ، َباْوبَا  ِهیف  یل  ْحَْتفا  َّمُهّللَا  متسیب  زور  راکشآ  تقیقح  يوسب  يامنهار  يا  شتانسح  نتفریذپ  زا  ِنیبُْملا ، ِّقَْحلا 

راد مقفوم  ار و  خزود  ياهرد  نآ  رد  میورب  ینْقِّفَوَو  ِناریّنلا ، َباْوبَا  ِهیف  یّنَع  ِْقلْغَاَو  دنبب  ار و  تشهب  ياهرد  میورب  هام  نیا 
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َّمُه _ ّلـلَا مکی  تسیب و  زور  َنینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  رد  شمارآ  هدنتـسرف  ورف  يا  نآرق  توـالت  هب  یف  ِهَنیکَّسلا  َلِْزنُم  اـی  ِنا ، ْرُْقلا  ِهَوـالِِتل  ِهیف 
دوخ يدونـشوخ  تابجوم  هب  ِناْطیَّشِلل  ْلَعَْجت  الَو  ًالیلَد ، َِکتاضْرَم  یِلا  ِهیف  یلیلد  هام  نیا  رد  میارب  ایادـخ  نانمؤم  ياـهلد  یل  ْلَـعْجا 

مهاگـشیاسآ لزنم و  ار  تشهب  راذـگم و  یقاب  نم  رب  ًالِْزنَم  یل  َهَّنَْجلا  ِلَعْجاَو  ًالیبَس ، َّیَلَع  ِهیف  ناطیـش  طلـست  يارب  یهار  امرف و  ررقم 
زاب ایادخ  َباْوبَا  ِهیف  یل  ْحَْتفا  َّمُهّللَا  مود  تسیب و  زور  ناگدنیوج  تاجاح  هدنرآرب  يا  هد  رارق  َنیِبلاّطلا  _ِج  ِئآوَح َیِضاق  ای  ًالیقَمَو ،

مقفوم امرف و  لزان  نم  رب  نآ  رد  ار  تتاکرب  ار و  تلـضف  ینْقِّفَوَو  َِکتاکََرب ، ِهیف  َّیَلَع  ْلِْزنَاَو  َِکلْـضَف ، ياهرد  هام  نیا  رد  میورب  نک 
ِهَوْعَد َبیُجم  ای  َِکتاّنَج ، ِتاحُوبُْحب  نآ  رد  هد  منکسم  تیدونـشخ و  تابجوم  هب  نآ  رد  ِهیف  یّنِکْـسَاَو  َِکتاضْرَم ، ِتابِجوُِمل  ِهیف  راد 

ناگدنامرد ياعد  هدننک  تباجا  يا  تتشهب  ياهطسو  َنیّرَطْضُْملا 
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ْنِحَْتماَو ِبُویُْعلا ، َنِم  ِهیف  ینْرِّهَطَو  ناهانگ  زا  هام  نیا  رد  هد  میوشتـسش  ایادخ  ِبُونُّذـلا ، َنِم  ِهیف  یْنلِـسْغا  َّمُه  _ ّللَا موس  تسیب و  زور 
يا اهلد  يراکزیهرپ  هب  َنیِبنْذُْملا  ِتارَثَع  َلیقُم  ای  ِبُولُْقلا ، يَْوقَِتب  ِهیف  ار  ملد  نآ  رد  نک  شیامزآ  اهبیعزا و  نآ  رد  نک  مکاپ  یْبلَق و 

ار وت  هچنآ  هام  نیا  رد  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  ام  ِهیف  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  مراهچ  تسیب و  زور  ناراکهنگ  ياهـشزغل  هدـنریگ  هدـیدان 
َقیفْوَّتلا مهاوخ  یم  وت  زا  درازایب و  ار  وت  هچنآ  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  دزاس و  دونـشوخ  َُکلَئْـسَاَو  َکیذُْؤی ، اّمِم  َِکبُذوُعَاَو  َکیـضُْری ،

مجنپ تسیب و  زور  َنیِلئآّسلا  َداوَج  يا  منکن  تینامرفان  منک و  تیوریپ  هکنیا  يارب  قیفوت  نآ  رد  ای  َکَیِـصْعَا ، الَو  َکَعیُطا  ْنَءِـال  ِهیف ،
تناتسود رادتسود  هام  نیا  رد  َِکئآدْعَءِال ، ًایِداعُمَو  َِکئآِیلْوَءِال ، ًاَّبُِحم  ِهیف  هد  مرارق  ایادخ  ناراتـساوخ  هب  هدنـشخب  یْنلَعْجا  َّمُه  _ ّللَا

هدنرادهگن يا  تناربمیپ  متاخ  شور  هار و  وریپ  َمِصاع و  ای  َِکئآِیْبنَا ، ِتاخ  ِمَ ِهَّنُِسب  ًاّنَتْسُم  تنانمشد  هدنراد  نمشد  و 
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رد ار  مششوک  اروُفْغَم ، ِهیف  یْبنَذَو  اروُکْـشَم ، ِهیف  ییْعَـس  هد  رارق  ایادخ  ناربمیپ  ياهلد  ْلَعْجا  َّمُهّللَا  مشـش  تسیب و  زور  َنیِّیبَّنلا  ِبُوُلق 
مبیع هتفریذپ و  نآ  رد  ار  ملمع  هدیزرمآ و  نآ  رد  ار  ًارُوتْسَم ، ِهیف  یْبیَعَو  ًالُوبْقَم ، ِهیف  یلَمَعَو  مهانگ  ریدقت و  ساپـس و  دروم  هام  نیا 

، ِرْدَْـقلا ِهَْلَیل  َلْضَف  ِهیف  یْنقُزْرا  تلیـضف  ایادـخ  نایاونـش  نیرتاونـش  يا  َّمُهّللَا  متفه  تسیب و  زور  َنیعِماّسلا  َعَمْـسَا  ای  دیـشوپ  نآ  رد  ار 
زا نآ  رد  يریذاعَم ، ْلَْـبقاَو  ِرُْـسْیلا ، َیِلا  ِرْـسُْعلا  َنِم  ِهیف  ار  میاـهراک  نادرگب  نادرگ و  میزور  هاـم  نیا  رد  ار  ردـق  بش  يرُوُما  ْرِّیَـصَو 

ناگدـنب هب  نابرهم  يا  زیرب  ار  مهانگ  زرو و  ریذـپب و  ِهِداـبِِعب  ًاـفُؤَر  اـی  َرْزِْولاَو ، َْبنَّذـلا  ِیّنَع  َّطُـحَو  ار  میاهرذـع  یناـسآ و  هب  یتخس 
ِهیف یْنمِرْکَاَو  ِِلفاوَّنلا ، َنِم  هام  نیا  رد  ار  ما  هرهب  نک  راشرـس  ایادـخ  تا  هتـسیاش  ِهیف  یّظَح  ْرِّفَو  َّمُهّللَا  متـشه  تسیب و  زور  َنیِحلاّصلا 

لئاسم نتشاد  دای  هب  راد  میمارگ  لفاون و  تابحتسم و  ماجنا  زا  ِِلئآسَْملا ، ِراضْحِِاب 

15 ص :

ناضمر كرابم  هام  ياهزور  ياعد  هشوت :  www.Ghaemiyeh.comهر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 25زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


ُُهلَغْـشَی ْنَم ال  اـی  لـئاسو  ریاـس  ناـیم  زا  تیوسب  ار  ما  هلیـسو  نآ  رد  نادرگ  کـیدزن  و  ِلـِئآسَْولا ، ِْنَیب  ْنِم  َکـَْیِلا  یتَلیـسَو  ِهیف  ْبِّرَقَو 
ِهیف یْنقُزْراَو  ِهَمْحَّرلِاب ، ِهیف  ینِّشَغ  َّمُهّللَا  ناگدننک  تجامـس  تجامـس  دـنکن  شمرگرـس  هک  يا  مهن  تسیب و  زور  َنیِّحلُْملا  ُحا  _ حـِْلا

يرادهگن دوخ  قیفوت و  هب  ِبِهایَغ  ْنِم  یْبلَق  ْرِّهَطَو  َهَمْـصِْعلاَو ، َقیفْوَّتلا  نآ  رد  نک  میزور  دوخ و  رهم  هب  هام  نیا  رد  ارم  ریگارف  ایادخ 
َّمُهّللَا دوخ  نمؤم  ناگدنب  هب  تبسن  نابرهم  يا  تمهت  ما  یس  زور  َنینِمْؤُْملا  ِهِدابِِعب  ًامیحَر  ای  ِهَمَهُّتلا ، ياهیگریت  زا  ار  ملد  نک  كاپ  و 

ُهاضْرَیَو ُهاضَْرت  ام  یلَع  شریذـپ  ینادردـق و  دروم  هک  هام  نیا  رد  ار  ما  هزور  نک  ناـنچ  ایادـخ  ِلُوبَْقلاَو  ِرْکُّشلاـِب  ِهیف  یمایِـص  ْلَـعْجا 
ٍدَّمَُحم انِدِّیَـس  ِّقَِحب  ِلوُصُءْـالِاب ، ُهُعوُُرف  دـشاب  مکحم  دـشاب و  تلوسر  يدونـشوخ  وت و  يدونـشوخ  قبط  رب  هدوب و  ًهَمَکُْحم  ُلوُسَّرلا ،

راگدرورپ صاخ  شیاتس  شکاپ و  لآ  .َنیَملاْعلا و  ِّبَر   ِ ِ هّلل ُدْمَْحلاَو  َنیرِهاّطلا ، ِِهلا  دمحم َو  ام  ياقآ  قح  هب  لوصا  هلیسوب  نآ  عورف 
.تسا نایناهج 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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